
 
42. årgang februar. 2019 

 

Støt din klub . . se side 20 

Få et smukt portræt af din hund 
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Kantineudvalg:      

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 
Bettykristensen51 
@gmail.com 

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ hot-
mail.com  

Husudvalg og ansvarlig for udlån af klubhus:    

Michael Pedersen Kalkværksvej 18 7790 Thyholm   

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 20462592 
zaraste-
rix@gmail.com 

Niels Chr. Lyngs Møllegade  19 7790 Thyholm 42344350 yrlyngs@hotmail 

Lars Søegaard  Nylandsvej 9 7790 Thyholm 22532999 
larspsoe-
gaard@gmail.com  

Bestyrelsen 

Formand & delegeret:     

Betty Kristensen 
Astrid Noacks Vej 
41 

7500 Holstebro 29730510 
Bettykristensen51 
@gmail.com 

Næstformand:     

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Sekretær:      

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

Kasserer:      

Mette Olesen Doveroddevej 18 7760 Hurup 24657118 
Boddum 
@mail.tele.dk 

Ordstyrer:      

Tove Jensen Ullerupvej 11 7760 Hurup 23277489 twiggi@dlgtele.dk 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer : 

Lene Kjærgaard     60930558  
lene.dch 
@gmail.com 

1. og 2. suppleant:      

Per Pinnerup Vestergade 47 7790 Thyholm 25701225 . 

Niels Chr. Lyngs Møllegade  19 7790 Thyholm 42344350  

Træningslederformand og tillidsmand   

Leo Skibbild Jepsen Mellemvej 5 7790 Thyholm 61661991  leo@s-jepsen.dk 

Suppleant:      

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

mailto:larspsoegaard@gmail.com
mailto:larspsoegaard@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
mailto:lene.dch@gmail.com
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Konkurrenceudvalg Agility: 

Peter Kamstrup Kirkegade 6A 7790 Thyholm 
97872030 
25209308 

lotteogpeter@ 
mvbmail.dk 

Tove Jensen Ullerupvej 11 7760 Hurup 23277489 twiggi@dlgtele.dk 

Konkurrenceudvalg Lydighed:   

Helle Sakariasen Lille Ørskovvej 17 7600 Struer 
97861215 
20301215 

leooghelle@ 
privat.dk 

Anne Olesen Rolighedsvej 16 7790 Thyholm 41628069 glanni@live.dk 

Konkurrenceudvalg Rally :  

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

Medieudvalg      

Hanne Kristiansen Møllevænget 8 7790 Thyholm 20462592 
zarasterix@ 
gmail.com 

Leo Skibbild Jepsen Mellemvej 5 7790 Thyholm 61661991 leo@s-jepsen.dk 

Anne Olesen Baunevænget 156 7600 Struer 41628069 glanni@live.dk 

Gro Kannelønning Nylandsvej 9 7790 Thyholm 42226182 gro1981@gmail.com  

Arrangementsudvalg   

Betty Kristensen Astrid Noacks Vej 41 7500 Holstebro 29730510 
betty.kristensen@ 
webspeed.dk 

Jytte Pedersen Baunevænget 148 7760 Struer 97872225 
jyttepedersen55@ 
hotmail.com  

Gitte Riisgaard Lyngs Kirkevej 9 7790 Thyholm 97878183  

4 Referat bestyrelsesmøde 1/11 

6 Referat generalforsamling 

8 Referat bestyrelsesmøde 14/2 

10 Juleafslutning 

14  Agility for sjov 

15 Portrætkunstner 

16 Generalforsamling 

17 Gaia’s brevkasse 

18 Nye betalingsregler 

19 SMS - Lene 

20 Støt din klub 

22 Resultater Lydighed 

24 Resultater Rally  

25 Regler ifm. konkurrencer 

27 Konkurrencedatoer 2019 

28 Kalender 

29 Træningsoversigt 

På nedenstående link, kan de skrivelser, som bestyrelsen får tilsendt fra både kreds 1 og 
DcH-landsforeningen, gennemlæses. Det drejer sig bl. a. om referater, love osv.  

Kreds 1: 
http://www.dch-danmark.dk/kontakt-dch/dch-kredse/kreds-1-nordjylland.htm 

Landsforeningen: 
http://www.dch-danmark.dk/  

Indholdsfortegnelse 

mailto:gro1981@gmail.com
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Referat fra Bestyrelsesmødet d. 1/11 2018 hos Leo 

Til stede var: Betty, Tove, Jytte, Leo 
og Anne.  
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 4/10 2018 hos Tove   
Referat underskrevet og godkendt.  
 
2. Siden sidst 
Michael har været til venskabsdyst i 
Sydthy og fik en 3. plads. Agilityred-
skaberne er blevet malet – med flotte 
hundepoter endda J Leo har været til 
efteruddannelse/årsmøde i forbindel-
se med konsulentjobbet. Det var et 
godt arrangement.  
 
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 
I forbindelse med rally er det forbudt 
at bære bæltelommer/
træningsforklæde på banen under 
gennemløbet. Sidestilles med god-
bidstasker. Det er heller ikke tilladt i 
lydighed, derfor denne beslutning.  
Kreds 3 har spurgt om samarbejde 
med Ungdomsudvalget i forbindelse 
med at lave et ungdomshold på Hun-
deførerweekend på Himmerlandsgår-
den. Ungdomsudvalget er interesse-
ret. Det skal være muligt for ikke-
medlemmer at deltage på holdet. Til-
med skal der undersøges, om det er 
muligt at få nedsat betaling for de un-
ge som deltager.  
Ungdomsudvalget foreslår, at nedsæt-
te landskontigentet for unge under 18 

år i en begrænset periode, for at se 
om det kan få flere unge medlemmer 
til klubberne. 
Ungdomsudvalget foreslår oprettelse 
af en ungdomspris, som skal gives til 
klubber/personer, som har bidraget 
ekstraordinært til ungdomsarbejdet i 
DcH. 
Ungdomsudvalget ønsker mulighed 
for trænerweekend om træning af 
børn og unge. Ungdomsudvalget vil 
på sigt gerne have et samarbejde 
med Uddannelsesudvalget. 
HB: Jan har lavet en guide til, hvordan 
man kan arrangere et DcH Biathlon, 
som er meningen lokalforeningerne 
skal bruge. Det bliver lagt på hjemme-
siden.  
Ungdomsudvalget havde spurgt til 
nedsættelse af kontingent. Det kan ik-
ke nedsættes i landsforeningen, men 
lokalforeningerne kan søge tilskud fra 
kommunerne.  
Angående Skymedia videofilm projekt, 
som er en film til profilering af DcH. 
HB synes der er for meget rally og 
agility på filmen. HB ønsker mere ly-
dighed og evt. rundering, spring, ap-
port og fremadsendelse.  
Status på arbejdet i udvalgene og 
kredsene angående vision og målsæt-
ning, så har uddannelses- og rallyud-
valget lavet målsætning. Nogle af 
kredsene er også begyndt.  

(Fortsættes på side 5) 

Støt vore annoncører de 
støtter os 
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Agriakurserne, som er startet i 2018, vil 
køre videre i 2019 frem til sommerferi-
en, så alle lokalforeninger kan nå at få 
kurset. Det nye kursus for 2019 startes i 
løbet af 2019, når kursusmaterialet lig-
ger klar. Der er blevet snakket om, om 
der kan laves en mere fleksibel bedøm-
melse af gamle kredsinstruktører, som 
ønsker at blive kredsinstruktør igen.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
Regnskabet gennemgået og godkendt. 
  
5. Ungdomshold/ny c og c hold 
Vi starter et nyt ungdomshold op. 
 
6. Grunduddannelse og Tranum 
Tranumkursus er egen betaling, da vi 
ingen penge har. 
 
7. Kalender/Venskabsdyst 2019 
Sidste lørdagstræning bliver d. 23/3. 
Første hverdagstræning bliver dermed 
d. 1/4. Hvalpehold opstart d. 9/2 og 
12/8. Sidste hverdagstræning bliver d. 
16.-17.-18./9 og første lørdagstræning 
bliver d. 28/9. D. 7/9 afholder vi ven-
skabsdyst. Lokalkonkurrence og hvalpe-
prøve afholdes d. 11/5, og der bliver der 
også afholdt sommerfest. Hvalpetesten i 
november bliver d. 9/11. Opsyn i midt-
punktet formodes at blive d. 15.-16./11. 
Juleafslutning bliver d. 7/12. 
 
8. Punkter til formandsmøde  
Nej. 
 
9. Juleskovturen/fællestræning  
Der er styr på det J 
 
10. Generalforsamlingen 2019 

Bestyrelsen skal vælge en kasserer, el-
lers er dagsordenen rettet til. Indkomne 
forslag modtages.  
 
11. Nyt til /fra husudvalget  
Ingenting. 
 
12. Næste måned + evt. pr, samt æn-
dring til hjemmesiden (opsyn midt-
punkt) 
Angående opsyn i midtpunktet gik det 
rigtig godt med at få uddelt vagterne. El-
lers er der julefrokost, hvalpeprøve og 
juleferie.  
 
13. Eventuelt 
Flemming Olesen stopper med at spon-
sorere hundepost. Enten skal vi købe 30 
stk. til 300 kr., eller printe dem selv og 
folde dem.  
 

http://www.nordvestfoder.dk/
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Referat - Generalforsamling i Thyholm DcH  
Torsdag 25. januar 2019 kl. 19.00 

 
Der var mødt 16 stemmeberettigede 
 
1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslår Betty Kristensen  
Betty valgt som dirigent 
 
2. Formandens beretning. 
Beretningen kunne læses i DcH bla-
det og på nettet. Derudover tilføjede 
Betty, at vi havde haft en meget vel-
lykket juleafslutning, og at dette første 
år som formand havde været lærerigt 
for hende. Beretningen blev godkendt 
 
3. Regnskabsaflæggelse af klub-
bens kasserer. 
Desværre var der underskud. Plæne-
klipperen havde været meget dyr i re-
paration, der skal ikke repareres mere 
på den Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent og 
træningsgebyr.  
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for-
bliver uændret. Godkendt 
 
5. Godkendelse af vedtægter 
Landsforeningen forlangte godkendel-
se af vedtægter. Godkendt 
 
6. Indkomne forslag.  
Ingen forslag 
  
 
7. Valg af formand. Formanden ikke 
på valg. 
 
 8. Valg af kasserer. (Maj-Britt hol-
der)  
Stor tak til Maj-Britt for sit flotte arbej-
de gennem i lang tid 
Mette Olesen blev valgt 

 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Leo Jepsen (modtager ik-
ke genvalg) Tove Jensen  
Tove Jensen og Lene Kjærgaard blev 
valgt 
 
10. Valg af 2 suppleanter til besty-
relsen. På valg er: Mette Olesen og 
Per Pinnerup 
Per Pinnerup og Niels Christian Lyngs 
blev valgt 
 
11. Valg af 2 revisor. På valg er: 
Flemming Olesen og Anne Olesen 
Genvalgt  
 
12. Valg af 1 revisorsuppleant. På 
valg er: Tove Jensen,  
Genvalgt 
 
13. Valg af arrangement udvalget. 
På valg er Betty Kristensen, Jytte Pe-
dersen  
Genvalgt 
 
14. Valg af barudvalg, på valg er: 
Betty Kristensen  
Genvalgt 
 
15. Valg af medieudvalg. På valg er: 
Hanne Kristiansen, Anne Olesen, Leo 
Jepsen og Mette Olesen Mette ønske-
de ikke at fortsætte.  
Gro Kannelønning blev valgt. 
 
16. Valg af hus udvalg. På valg er: 
Betty Kristensen (modtager ikke gen-
valg) Michael Pedersen, Mette Olesen 
og Hanne Kristiansen , Lars Søegaard 
og Niels Christian Lyngs blev valgt 
 

(Fortsættes på side 7) 
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17. Valg af træningslederformand/
tillids m/k. På valg er: Leo Jepsen. 
 Genvalgt 
 
18. Valg af træningslederformands-
suppleant. På valg er : Helle Sakaria-
sen (modtager ikke genvalg.  
Anne Olesen valgt 
 
19. Eventuelt 
Titlen som ”Årets medlem” sløjfet 
af bestyrelsen, da man ikke øn-
sker at fremhæve nogen specielt, 
da der er mange, der gør et flot 
stykke arbejde i klubben. Det 
medførte lidt diskussion, da nog-
le mente, at det at belønne med 
titlen ikke betyder, at man ikke er 
taknemmelig overfor alle andre, 
der gør et godt stykke arbejde i 
klubben 
 
Klubmestre 2018:  
Lydighed: Michael Pinnerup og 
Siki 
Agility: Lars Søegaard og 
Canutta 
Rally:  Mette Olesen og 
Dunja 
 
 
 
 
 
 

Årets gladeste hund: Coco, der altid er 
glad for alt, hvad Anne laver med hende 
 
Årets bangebuks: Canutta, da hun 
blev bange for en mus og stak af med 
halen mellem benene 
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Til stede var: Betty Kristensen, Tove 
Jensen, Jytte Pedersen, Lene Kjær-
gård, Mette Olesen (kasserer) og Anne 
Olesen 
 
1. Opfølgning af referat fra sidste 
møde d. 1/11 2018 hos Leo S. Jep-
sen 
Referatet fra generalforsamling blev 
underskrevet og godkendt. Referatet 
fra bestyrelsesmødet er udsat til næ-
ste møde. 
 
2. Siden sidst 
Juleafslutning, formandsmøde, tra-
numkursus, træneruddannelse, Betty 
og Anne har været på rallykursus, ge-
neralforsamling og opstart af hvalpe-
hold med 10 hvalpe. 
 
3. Nyt fra kreds/ lands m.m. 

Medlemstallet i hele DcH er steget lidt. 

 

Der er kommet nye regler angående 

agilityforhindringerne, hvor følgende 

forhindringer skal være til rådighed: 14 

højdespring hvoraf 1 kan være mur el-

ler viadukt, 1 hjul, 1 balancebom, 1 A-

bræt, 1 vippe, 1 slalom, 1 længde-

spring, minimum 2 tunneller, minimum 

4 par sandsække pr. tunnel og 1 pose. 

 

Rallyudvalget søger nye medlemmer, 

da Ulla Vest træder ud medio marts 

2019 i forbindelse med landsmødet. I 

den anledning søger udvalget 1-2 nye 

medlemmer, som har kendskab og 

passion for rally, og er klar på at lave 

et stykke arbejde som en del af et ud-

valg i DcH. Tilmed hvis du har gode 

regnskabsevner, er udøvende rally-

hundefører og enten bor i Nordjylland, 

Sønderjylland eller på Sjælland er det 

en fordel, men ikke et must.  

 

Rallyudvalget vil også henstille til, at 

der til konkurrencer ikke tages telte 

ned, mens der er en hund på banen, 

uanset om det er på banen ved eget 

telt eller banen ved siden af. 

 

Uddannelsesudvalget har udsendt en 

oversigt over udvalgets kurser i 2019. 

Kurserne og deres beskrivelse kan fin-

des på hjemmesiden.  

 

Konkurrence- og Dommerudvalget har 

revideret konkurrenceprogrammet, og 

der er foretaget ændringer i program-

met. Der er blevet lagt en revideret ud-

gave af programmet på hjemmesiden. 

 

Jim Hempel stopper som formand i 

Landsagilityudvalget efter landsmødet.  

 

Friluftsrådet afholder Naturmøde i 

Hirtshals d. 23-25/5 2019. 

 

DM i 2020 skal afholdes i Kreds 1. 

Første formøde afholdes i april 2019. 

Tages med under eventuelt på den 

kommende generalforsamling.  

 

Kontingentforslag 2020 – uændret.  

 

Tranum 2019 – Godt arrangement 

med 96 deltagere.  

 

 

(Fortsættes på side 10) 

Referat fra Bestyrelsesmødet d. 14/2 2019 hos Jytte Pedersen 
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www.sparv.dk 

Sparekassen Thy 

www.sparthy.dk · Storegade 7 · Hvidbjerg ·Tlf. 97871833 

 

 

http://www.sparlim.dk
http://www.sparthy.dk
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Formanden holdt båltale 

Instruktøruddannelsen 2019 – Er igang-

sat med weekendkursus med 21 delta-

gere.  

 

Planlægning af hundeførerweekend er 

igangsat.  

 

Der er også planlagt sporkursus i 2019. 

 

Der er kommet 3 nye dommeraspiran-

ter.  

2 dommere har 40-års jubilæum i 2019. 

Sporlæggercentralen har nu fungeret i 

11 år. 

 

Der har været mange udfordringer for 

dommercentralen i år, eftersom der var 

mange C-konkurrencer, B-klassen lå på 

et nogenlunde niveau men i A og E-

klassen var der knap nok konkurrencer 

nok til udtagelsen til DM. 

Marianne Toftegaard stopper efter 7 år i 

dommercentralen. Som ny på posten er 

Maibritt Johansen fra DcH Hobro.  

Der har været mange aktiviteter for ral-

lydommerne, og derfor har der bl.a. væ-

ret en stigning i kørselsafgifterne på 

125%.  

I agility har dommerne haft problemer 

med, at lokalforeningerne ikke har fulgt 

de regler, der er blevet vedtaget. Bl.a. 

har nogle brugt metalbøjler, som ikke 

må bruges af hensyn til hundenes sik-

kerhed. Der skal bruges sandsække.  

 

Konkurrence i DcH Han Herred d. 30. 

marts. Tilmelding på www.dch-

tilmeld.dk (undtaget Ny-C). Landsdæk-

kende rally- og agilitykonkurrence i DcH 

Thyholm og DcH Sydthy d. 29. juni.  

 

4. Fremlæggelse af regnskab 

Fuldmagt underskrevet. Regnskabet er 

godkendt, men vi mangler penge. 

  

5. Konstituering af bestyrelsen  
Formand: Betty Kristensen - Næstfor-
mand: Jytte Pedersen – Sekretær: An-
ne Olesen – Ordstyrer: Tove Jensen - 
Medlem: Lene Kjærgård. 
 
6. Aktivitetsoversigt  
Rettet til og godkendt.   
 
7. Annoncetegning til Hundeposten  
Det er fordelt, hvem der tager hvad. 
8. Nyt til/fra husudvalget 
Husudvalget anmoder om tilskud til 
græsslåning – det kan vi ikke få.  
Der bliver hængt en seddel op, hvornår 
der er arbejdsweekend. Der skal nye 
lister på lydighedsspringene. Der skal 
ryddes op i redskabsskuret. P-pladsen 
skal muligvis skrabes. Der bliver hængt 
en seddel op i klubhuset, hvor man skri-
ve på, hvis man finder noget, der skal 
laves. 
 
9. Næste måned + evt. materiale til 
medieudvalget 
Intet planlagt. 
 
10. Eventuelt 
Lene spørger om rabat for medlemmer i 
DcH Thyholm hos Camillas Dyrecenter.  
Lene foreslår støttemedlemmer evt. 
mod at få hundeposten og blive inviteret 
med til fest i klubben. Forslag til beløb 
er 150 kr.  
Leo har spurgt om hjælp til plantning af 
2200-2300 træer mod en betaling på 
3000 kr. og forplejning. Vi vil gerne un-
dersøge det nærmere. 
 

(Fortsat fra side 8) 

http://www.dch-tilmeld.dk
http://www.dch-tilmeld.dk
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www.noel-vestergaard.dk 

http://www.noel-vestergaard.dk
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Et hundeliv. Julen 2018  

 

 Skole juleafslutning for Knud med sine bedste venner, vores 2 børnebørn 
Thea og Noah og Theas veninde Marina og vores datter Katrine, ja vi kommer al-
tid en busfuld når vi tager afsted, og Knud, vores forkælede labrador på 2 1/2 år 
elsker det.  
 Vi mødtes i Byskoven, hvor vi startede dagen med hunde fitness rundt om-
kring i skoven, som både hunde , børn og voksne elskede, og tænk jer, der vok-
ser også leverpostej træer i Byskoven.  
Efter vi havde fået luftet vores nissehuer i Byskoven, tog vi til klubhuset, hvor alle 
hunde fandt deres julegaver, og tænk engang Julemanden og hans kone bor fak-
tisk i klubhuset om Julen, og de havde æbleskiver og gløgg og en pose til børne-
ne.  
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Agility – en sjov og aktiv disciplin 

Efter opstart på agility holdet her i ef-

teråret med vores lille dværg Schnau-

zer Alikka, har jeg fået lyst til at skrive 

et lille indlæg i hundeposten om mit 

første møde med agility. 

Hvis jeg skulle beskrive Agility discipli-

nen for nogen som ikke kender agility, 

så er agility en disciplin hvor hunden 

med vejledning fra sin føre skal tage 

en række forhindringer i en bestemt 

rækkefølge - den hund der kommer 

gennem banen med færrest fejl på den 

hurtigste tid – vinder. 

Agility disciplinen er et mix med lydig-

hed og kommunikation, præcision og 

hurtighed. De dygtige på konkurrence-

plan er skarpe på alle punkterne, men 

agility kan også bare være på hygge-

plan. 

Da Alikka og jeg startede op i efteråret 

var vi begge helt ”grønne” på området, 

men det er ingen hindring - Vi to nybe-

gyndere (Alikka og jeg) er blevet taget 

så godt imod på holdet. Vi har fået 

kyndig vejledning og fået mange gode 

råd til træningen. 

Til træning øver Alikka og jeg mest ly-

dighed og kommunikation her til at 

starte med - når så vi har det på plads, 

skal vi øve mere præcision og hurtig-

hed.  

Alikka og jeg synes begge bare agility 

er super sjovt og lærerigt. Alikka kan 

godt lide de afvekslende forhindringer 

og især balancebommen kan hun ikke 

stå for - Alikka elsker, at der sker noget 

med lidt tempo på.   

Agility er både for store- og små hun-

deracer - børn, unge og voksne.  

Man kan dyrke agility både på hygge-

plan og konkurrenceplan, så jeg synes 

agility disciplinen giver rige muligheder 

for mange 

- og ikke mindst er det super sjovt, og 

både hund og ejer får sig rørt og pul-

sen op. 

Jeg vil helt klart anbefale andre at prø-

ve denne dejlige disciplin. 

Tina 

Agility - en sjov og aktiv sport 
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Hej jeg hedder Gro, og er kunstner. 
 
Jeg er lige blevet medlem af Hunde-
postredaktionen, og i den anledning vil 
jeg gerne bidrage med noget sjovt.  
Jeg er rigtig glad for at tegne, og jeg er 
ved at lære mig at tegne (delvist) digi-
talt.  
Jeg har tænkt, at jeg kunne tegne por-
trætter af jeres hunde.  
Hvis det lyder som noget du vil prøve, 
så send et billede af din vuf 
til gro1981@gmail.com, så kommer dit 
billede måske i Hundeposten engang i  
 
 

 
løbet af året ( evt så kan I tage billede 
med til træning, I finder mig på begyn-
derholdet, og til Agility. ) 
Efterhånden som jeg tegner, så har jeg 
tænkt at I selvfølgelig får originalbilledet 
(gratis, dette er kun for sjov, og for at jeg 
får øvet mig.). Billedet er enten i A4, el-
ler A5 format. 
Jeg håber, jeg får en hel masse dejlige 
hundeportrætter!!  
Her er et billede af en af mine fine hun-
de, Canutta hedder hun, og er ekspert i 
«tiggende hundeøjne» i køkkenet… .. 
 

Hilsen fra Gro.  

Få en kunstner til at lave et portræt af din hund ! 
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GENERALFORSAMLING 2019 
 

Endnu engang blev generalforsamlingen en meget hyggelig affære. Godt nok er 
vi ikke mange i klubben, men hvor mange klubber kan prale med, at 2/3 af med-
lemmerne møder op? Og hvor mange kan prale med, at der er kampvalg til be-
styrelse, ja selv til suppleantposterne? 

Jeg tror nok, vi 
skal være meget 
glade for den po-
sitive, afslappede 
stemning, vi har i 
vores lille klub. 
Man hører om 
klubber, hvor der 
er vrøvl, sladder i 
krogene, util-
fredshed, klike-
dannelse osv.  

 

Michael  Pinderup med  
Siki 

Årets lydighedshund:  

Årets agility hund 
Lars Søegaard med  

Canutta 
Lad os passe på og værne om den 
positive stemning og det kamme-

ratskab, vi har i DcH Thyholm 
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Husk!! 
 

Gaia`s brevkasse er altid åben for enhver der går med  
problemer de ikke kan klare selv. 

Hvem ka`?  Gaia ka` 
 
Kære Gaia. 
Jeg hedder Knud, er en glad labrador og bor hos en sød familie. Egentlig har 
jeg det godt, men et problem har længe vokset sig større og større i mit hoved. 
Jeg vidste ikke hvem jeg skulle fortælle det til, men da vi var på samme hold 
den dag vi havde det der fitnes i hundeklubben, kunne jeg straks se at du var 
meget klog og vis. Og da jeg så hørte at du havde en brevkasse, var sagen klar. 
Du kan løse mit problem! Her kommer det. 
Nogen gange sætter min familie tallerkner eller skåle med de lækreste ting på 
bordet, lige foran min fine næse, og jeg må ikke tage det. Har du kendt mage? 
De siger bare nej, selvom jeg ser rigtig sød og sulten ud. Jeg har også prøvet at 
savle lidt, men intet hjælper. Hjælp mig ohh kloge Gaia, så jeg kan sætte tæn-
derne i lækkerierne. 
Potedask Knud 
 
Kære Knud. 
Du har ganske ret. Jeg er en meget klog og vis hund, og du gør ret i at søge råd 
hos mig. Men jeg må sige at jeg er forfærdet! Det er jo næsten dyremishand-
ling.. 
Selvfølgelig har du ret til nogle af de lækkerier som din familie stiller på bordet. 
Hvis de ikke kan indse de, så må du "overbevise" dem. Heldigvis er hunde, og 
især labradorer, klogere end mennesker, så vi finder let på noget. Her er 3 ting 
du kan prøve. 
1. Når du opdager lækkerier som du gerne vil have, så læg dig pænt hen hvor 
du plejer at sove. Sov "hundesøvn" et kvarters tid, let dig så og gå haltende, 
meget langsomt hen mod dine mennesker. Piv gerne sagte, og sæt dig så 
laaangsont ned i nærheden af dine mennesker, og se ud som om at du har me-
get ondt. 
2. Vent til din familie går ud af stuen, løb hen og tage det du vil have, og skynd 
dig tilbage og sov. Undgå at savle, da det kan afsløre dig.  
3. Stil dig til at glo på dine mennesker. Bare bliv ved, og reagerer de ikke, så gør 
du, højt og længe. Til sidst bliver dine mennesker så tossede at de rydder bor-
det for lækkerier, og så kan du frit samle op fra gulvet. 
Det var mine kloge råd til dig. Skulle det, meget 
mod forventning, ikke hjælpe, så må alle hundene 
i hundeklubben træde sammen, og protestere. For 
ud over at det er super sjovt at træne i klubben, så 
har man også en hel klub med venner, der står 
sammen når det gælder. 
 
Potedask fra Gaia. 
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Vedr. manglende betaling for konkur-
rencedeltagelse i egen eller andre kred-
se.  
Aftale indgået mellem kreds 1, 2, 3, 4, 5 
& 6  
 
Ved tilmelding til kreds-/landsdækkende 
konkurrence er tilmelding bindende når 
til-/afmelding lukker i DcH-tilmeld, også 
selvom der ikke er betalt tilmeldingsge-
byr.  
 
Som udgangspunkt skal alt tilmelding 
foregå via www.dch-tilmeld.dk  
 
Betaling skal ske ved sidste frist iht. 
DcH tilmeld. Sker dette ikke, vælger 
den arrangerende lokalforening selv om 
de vil modtage betaling på dagen, eller 
opkræve for tilmeldingsgebyret hos den 
lokalforening som hf’er kommer fra. Det 
er så lokalforeningens pligt, straks, at 
betale det skyldige tilmeldingsgebyr.   
  
Da tilmeldingen, som nævnt ovenfor, er 
bindende gælder dette også uanset om 
hf’erer forsøger at melde fra efter sidste 
frist eller helt udebliver fra konkurren-
cen. Deltagergebyr skal betales uanset.  
  
Det er så op til hf’erens lokalforening, at 
få pengene fra egen hf’er, og evt. be-
grænse vedkommendes mulighed for at 
tilmelde sig konkurrencer igen.  
Lokalforeningerne vil på denne måde få 

information hvis man har hundefører 
som ofte melder fra efter sidste frist, el-
ler helt udebliver uden betaling.  
  
Hvis en konkurrencearrangør undtagel-
sesvis tillader at en hf’er får plads til 
konkurrencen efter sidste frist for tilmel-
ding, er det op til den arrangerende lo-
kalforening at opkræve gebyret, eller 
afvise hundeføreren på dagen. Man kan 
ikke opkræve deltagergebyr via hf’erens 
lokalforening hvis en tilmelding efter 
sidste frist, godtages.  
  
Aftalen laves for at sikre, at så mange 
så muligt får mulighed for at deltage i 
de tilmeldte konkurrencer, hvis arrangø-
ren ønsker at tage hf’ere med som ikke 
har betalt ved sidste frist. Samtidig 
mindske arbejdet for konkurrencearran-
gører når der skal indkræves manglen-
de betaling.   
 
Aftalen er gældende fra dags dato.  

Nye regler for betaling ved tilmelding til konkurrencer. 
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 SMS fra Lene 
 
Gåtur i Dover Plantage. Gajs får færten 
af noget ”lækkert” og smutter ind mellem 
træerne. Linen er våd, og jeg har ikke 
ordentligt fat. Hun er væk i ca. 1 min., så 
får jeg øje på hende, hun er på vej tilba-
ge. Jeg kalder , og hun vil tage den lige 
vej hen til mig. Imellem mig og hende er 
en høj bunke kvas/ store grene, som 

hun forsøgerat forcere. Benene ryger 
selvfølgelig igennem…… Tror du, det er 
let at få hende op!!!! Står ovenpå/nede i 
bunken og prøver at løfte… Og så siger 
man, at en gammel hund ikke kan lære 
nye ”tricks”………… 
Billedet viser en syg Gaja, som bliver 
behørigt plejet hos ”morfar”, på sofaen 
naturligvis med lyserødt tæppe over sig.  

http://www.frisorkappel.dk/
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Din hundeklub har fået en mulighed for at tjene 3000 kr.  

Vi skal hjælpe med at plante ca. 2300 træer for vildtet.  

 

Det er med fuld forplejning på dagen. 

Vi regner med at få en hyggelig dag sammen, og kan  

samtidigt tjene en god sum til klubben. 

De som var med på generalforsamlingen ved at vi som 

klub har brug for lidt ekstra kr. i kassen.  

Så støt op og hjælp din klub. 

Skriv dig på i klubben hvis du vil hjælpe! 

GRATIS 
Afhentning af funktionelle ting fra oprydning, lofter, garage, dødsbo, 

flytning m.m. 
Så du slipper for kørslen til genbrug/lossepladsen.  

Kontakt: Per´s Lopper, Thyholm 25 70 12 25 
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Tlf. 97878748 
Fax 97878749 

www.kvv.dk 
Kappelvej 19, Lyngs, 7790 Thyholm 

 

www.hvidbjergauto.dk 
 

Hvidbjerg Autoværksted 
v/Martin Jensen 

Søndergade 12-14 - Hvidbjerg 
Telefon 97 87 10 05 

Optometrist 
Peder Astrup 
Bremdalvej 24 

Bremdal 7600 Struer 
Tlf. 97 85 05 95 
Fax. 97 85 05 51 

http://www.kvv.dk
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Resultater fra konkurrencer 

Understreget skrift: Oprykning 
Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 

 
               
  
Klasse 
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NY C - klassen 
(max. 100p / oprykning 65p) 

   

Sanne Kjær  69  

C - klassen 
(max. 150p / oprykning 110p) 

   

Michael Pedersen 116,80 119,75 116,45 

Mette Olesen  82,65  

Benjamin Jepsen  49,25  
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Michael Sørensen, Hvidbjerg - Tlf.: 9787 1008 
Åbent alle dage 08.00 - 20.00 

www.spar.dk 
Spar dine penge lokalt - det er nærliggende 

http://www.spar.dk
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Rally konkurrrenceresultater 

Fed skrift:    1. plads ved konkurrencen 
Understreget skrift:  Oprykning  
IB= ikke bestået  (opnået under 70 point i klassen)  
    (I åben tæller alle point) 
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Klubberne i kreds 1 afgør selv om deres konkurrence er kreds eller landsdæk-
kende. Dette vil fremgå af indbydelserne, hvor der også står evt. max antal  
ALLE konkurrencer skal hvis muligt indlægges på DcH Online inden 31. decem-
ber 2018. Selve indbydelsen indlægges samme sted, hvis muligt ca. 2 måneder 
før konkurrencedagen.  
Tilmeldingsfrist 15 dage før  
 
Konkurrencearrangører skal IKKE længere kontrollere om deltagerne har forsikring på 
hunden og om vaccinationerne er overholdt. Det er klubberne der INDEN man sender 
sine hundeførere ud til konkurrence, skal sørge for at det er i orden. 
DET ER  NU KLUBBERNES ANSVAR AT SØRGE FOR AT HUNDEFØRERNE 
HAR FORSIKRING PÅ DERES HUNDE OG AT VACCINATIONERNE ER I OR-
DEN INDEN DE DELTAGER I EN KONKURRENCE. 
 
Startgebyr C-B-A-E  = kr. 125-150-250-250 
Startgebyr SPH og IPO  = kr. 150 
Startgebyr Nordisk program= op til arrangerende klub 
 
15/20/25 kr af gebyret i B/A/E går til honorering af aktive sporlæggere, der 
stiller sig til rådighed for sporlæggercentralen ved min. 2 konkurrencer år-
ligt. Dette opkræves af kredskassereren 
 
 
UdendørsAgility 
1.dag 

 
2.dag 

 
 
 
Indendørs Agility 

 
Senior og junior – 30 kr. pr. løb udendørs og 35 kr. pr. løb indendørs. 
 
 
Rally lydighed    

 
 

1.løb 2.løb 3.løb 4.løb I alt. 

100kr 25kr 25kr 25kr 175 

1.løb 2.løb 3.løb 4.løb I alt. 

25kr 25kr 25kr 25kr 100 

125kr 25kr 25kr 25kr 200kr 

1. start 2. start / åben 
klasse 

100kr 75kr 

Konkurrence gebyrer og regler i kreds 1 
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Bredgade 15  -  Tlf. 97871598  -  www.haareksperten.dk 

http://www.haareksperten.dk
http://www.haareksperten.dk/
http://www.kristianhove.dk/
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Konkurrencedatoer i 2019 

 

Sidste 
tilmel-
ding 

Dato Lokalforening Bemærkning 

Fr 15/02 Lø 02/03 Dronninglund C+B+A+E 

Fr 22/02 
Lø 09/03 og 
10/03 

Nibe  Aalborg 
E 
Agility 

Fr 01/03 Lø 16/03  DcH Landsmøde 

 Sø 17/03 Nibe C+B 

Fr 15/03 Lø 30/03 Sæby E (max 18) 

Fr 22/03 Lø 06/04 Hadsund C+ B (B max 20) 

Fr 29/03 Lø 13/04 Vesthimmerland C+B+A+E 

Fr 12/04 Lø 27/04 Skagen C+B+A 

 26-28/04 Hjørring DM I Nordisk 

Fr 19/04 Lø 04/05 Lindholm C+B+Rally 

 Sø 05/05 Dronninglund Rally 

 Ti 07/05 Støvring C driveinn aften (max 16) 

Fr 26/04 Lø 11/05 Nibe Rally 

Fr 10/05 Lø 25/05 Brønderslev C+B driveinn(max 45 B) + Rally 

 On 29/05 Hjørring C+B driveinn aften 

Fr 31/05 Lø 15/06 Thisted C+B+A+E 

Fr 07/06 Lø 22/06 Svenstrup C + E (E max 12) 

Fr 14/06 Lø 29/06 Sydthy Thyholm Agility Rally 

Fr 23/06 Lø 06/07 Sæby C+B+A (A max 18) 

Fr 26/07 Lø 10/08 Han Herred Arden 
C+ Rally 
B+A 

Fr 02/08 
Lø 17/08 
17 og 18/08 

Støvring Brønderslev C+B driveinn Agility 

Fr 09/08 
Lø 24/08 
24 og 25/08 

Sydthy Dronninglund 
C+B 
Agility 

 To 29/08 Brønderslev C drivein aften 

Fr 16/08 Lø 31/08 Hjørring C+B+A+E 

Fr 23/08 Lø 07/09 Aalborg Rally Jysk mesterskab 

 21-22/09  DcH DM 2019 

Fr 20/09 Lø 05/10 Frederikshavn 
C+B+A+E Nordjysk mester-
skab 

Fr 27/09 Lø 12/10 Thisted E turnering 
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AKTIVITETSOVERSIGT ÅR 2019  
 

 
5-6/01 Tranumkursus 
09/02: Opstart begynderhold      13.00-14.00 
23/03: Sidste lørdagstræning      Se opslag 
01/04: Første mandagstræning     19.00 – 20.00 
02/04: Første tirsdagstræning      19.00 – 20.00  
03/04: Første onsdagstræning      19.00 – 20.00  
30/03: Venskabskonkurrence i Han Herred   Se opslag 
08/05: Hvalpetest        se opslag 
25/05: Lokalkonkurrence      Se opslag  
25/05: Sommer fest i klubhuset     Se opslag 
29/06  Landsdækkende Rallykonkurr. i Sydthy/Thyholm  Se opslag 
08/07: Sidste mandagstræning før ferien    19.00 – 20.00 
09/07: Sidste tirsdagstræning før ferien    19.00 – 20.00 
10/07: Sidste onsdagstræning før ferien    19.00 – 20.00 
Uge 29-30-31 Sommer ferie 
05/08: Første mandagstræning efter ferien   19.00 – 20.00 
06/08: Første tirsdagstræning efter ferien    19.00 – 20.00 
07/08: Første onsdagstræning efter ferien    19.00 – 20.00 
14/08: Opstart hvalpehold      13.15 
16/09: Sidste Mandagstræning     19.00 – 20.00 
17/09: Sidste tirsdagstræning      19.00 – 20.00 
18/09: Sidste Onsdagstræning     19.00 – 20.00 
28/09: Opstart af lørdagstræning     12.30 – 15.30  
26/10  Venskabskonkurrence i Sydthy    Se opslag 
09/11: Hvalpetest        se opslag 
09/11:   Lokalkonkurrence og julefrokost    Se opslag 
15-16/11: Opsyn i Midtpunktet (Thyholm Hallen)        Se opslag 
07/12: Juleafslutning, derefter juleferie    Se opslag 

 

År 2020  
 
07/01: BETALING AF HELÅRLIG KONTINGENT(via bank/se hjemmesiden) 
07/01: Opstart efter ferien.      10.15 – 16.00 
07-08/01  Tranum kursus       Se opslag 
26/01: Generalforsamling      19.00 – 22.00 
 

Dato: Emne:         Tid: 



29 Danmarks civile Hundeførerforening - Thyholm afdeling 
 

 

 

Kørsel med 42tm kran. 
Jordarbejde udføres med gravemaskine 
og gummiged. 
Dyretransport, Container, 
Sand, Grus og Muld 

 

v/ Bjarne Kappel 
Vestergade 53, Hvidbjerg 
7790 Thyholm 

97 87 15 44  Fax 97 87 12 44 

Lørdagstræning fra d. 6.10-2018 til 23.3-2019  

TIDSPUNKT HOLD TRÆNERE TLF. 

Kl. 10.30-11.30       

  Rally 
Betty 

Mette 
29730510 

24657118 

Kl. 12.00-13.00       

  Begynderholdet Leo 61661991 

  Ny C + C 
Jytte 

Michael 
42227135 

29360313 

  Familliehunden 
Hanne K. 
Bent Erik 

20462592 

30308133 

  Ungdomsholdet 
Anne 

Sanne 
41628069 

30499604 

Kl. 13.30-14.30       

  Agility 1 Leo 61661991 

  Skov og Lydighed Lene 20301215 
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Deadline  
Er  den 15/2, 15/5, 15/9 og 15/11  

 

Du er meget velkommen til at sende 

stof til bladet til en af redaktionens 

medlemmer på deres mail, som du fin-

der på side 3. 
 

 

Hundeposten udkommer 
Marts, juli, oktober og  november 

 

 

Superbillig varme 
fra markedets bed-
ste varmepumper  

Det er også os... 

Få et uforpligtende 
tilbud på varmepum-
pe og installation 

Åbningstider: Mandag - torsdag 9.30 - 17.00 
Fredag 9.30 - 18.00 · Lørdag 9.30 - 12.00 


